
 جزوه گرامر دكتر خيرآبادي

بحث ساختمان جمله-1  

هر جمله نياز به يك فاعل و يك فعل دارد. در مورد فاعل تشخيص فاعل حقيقي و در 

 مورد فعل سه نكته زير حائز اهميت است:

 الف( مطابقت فعل و فاعل

 ب( زمان فعل

 ج( معلوم و مجهول

 

1-………… was backed up for miles on the freeway.  

a) yesterday  b) in the morning  c) traffic d) cars  
 
 

2-Engineers ……….. for work on the new space program.  

a) necessary  b) are needed  c) hopefully  d) next month 
 

 

 

 

 نكته مهم:

و...  on ،in ،at ،of ،by ،behindگوييم، اسم يا ضميري است كه بعد از حروف اضافه مانند مفعول حرف اضافه كه به آن متمم هم مي

متمم  از علي، «من از علي پرسيدم»اي مانند: دهد. در زبان فارسي در جملهرود و يك عبارت حرف اضافي تشكيل ميبه كار مي

كند. به اسم علي آمده و معني جمله را تمام مي« از»شاود ررا كه بعد از حرف اضافه  محساوب مي يا همان مفعول حرف اضاافه  

 جملة زير دقت كنيد: 

(After his exams) Tom will take a trip (by boat).  «هايش، تام با قايق به سفر خواهد رفت.بعد از امتحان»  

 به كار رفته است.  byكه بعد از حرف اضافة  boatآمده و  afterكه بعد از حرف اضافه  examsدر اين جمله دو متمم وجود دارد. 

شاود ررا كه معموً  با فاعل جمله اشتباه  مفعول حرف اضاافه يا همان متمم از اجزايي اسات كه باعث ساردرگمي داوالبان مي   

 شود. به تست زير توجه كنيد: مي
With his friends ………. found the movie theatre.  

a) has  b) he  c) later d) when  
 

:بحث زمان -2  



ها را به سه بخش توان زمانكنند اما به اور كلي ميهاي مختلف و متنوعي از بحث زمان مطرح ميبنديهاي دستور، تقسيمكتاب

 تقسيم نمود: 

 هاي آينده ج( زمان هاي گذشتهب( زمان هاي حال الف( زمان
 

 هاي حال: الف( زمان

 باشد: مي حال ساده، حال استمراري، حال كامل و حال كامل استمراريزيرمجموعه مهم  4شامل 
 

 حال ساده: 

 پذيرد. مانند: بيانگر عملي است كه به صورت معمول و از سر عادت )به صورت روتين( انجام مي
I go to cinema every week.  

 شود:انجام مي Doesو  Doمنفي كردن و سؤالي كردن اين زمان با استفاده از افعال كمكي 
Do you live in Spain?  

She doesn't work for IBM.  

 

دهند به كمك زمان حال ساده بيان هاي پذيرفته شده و غيرقابل انكار را تشكيل ميحقايق علمي و حقايق كلي كه واقعيت
 شوند.مي

 

سوم  esيا  s( همراه با itو  he ،sheهمچنين توجه داشته باشيد كه فعل مربوط به فاعل سوم شخص مفرد )يعني مرجع ضميرهاي 

 رود:شخص به كار مي

The earth goes round the sun.   گردد.( )زمين به دور خورشيد مي  

Water freezes in 0'degree. بندد.(      )آب در صفر درجه يخ مي    
 

 حال استمراري: 
 

 بيانگر عملي است كه در همين لحظه، در حال انجام شدن است: 

I am watching TV now.       ).در حال تماشاي تلويزيون هستم اكنون( 

 باشند. به معناي اكنون و در همين لحظه، نشانة اصلي اين زمان مي at the momentو  nowقيود زمان 

 
 

 استمراري حال كامل و حال كامل
 

گفتند( بيانگر عملي است كه در زمان گذشته انجام شده اما اثر آن هنوز زمان حال كامل )كه در گذشاته به آن ماضاي نقلي مي  

آورم. در زبان به آن معناست كه هنوز مطالب آن را به ياد مي« اممن اين كتاب را خوانده»گوئيم باقي اسات، مالً  هنگامي كه مي 

 شود: زير ساخته مي انگليسي اين زمان با فرمول
            have 

  … + مفعول +  قسمت سوم فعل +                +  فاعل

            has 

 

I have studied this book.  ام(   )من اين كتاب را خوانده  

I have eaten a sandwich.    ام()من يك ساندويچ خورده  



هاي اين زمان )اخيرا ( و... از نشااانه lately)تاكنون(،  several ،since ،for ،just ،yet ،recently ،already ،so farوجود قيودي مانند 

 باشند: مي

I have worked in this factory since 1998.       )از سال 8991، در اين كارخانه كار كردهام( 

I have studied linguistics for 10 years.             )به مدت ده سال زبانشناسي خواندهام( 

و  yetدهد. همچنين توجه داشااته باشيد كه )براي( اول دوره را نشاان مي  for)از( مبدأ زمان و  sinceتوجه داشاته باشايد كه   

already   باشااند اما باه معنااي هنوز و تاكنون ميyet كه د در حاليروبا جمًت منفي و عمدتا  در پايان جمله به كار ميAlready 

 شود. عمدتا  در وسط جمله و در جمًت مالبت استفاده مي
 

They haven't eaten their dinner yet.     اند()آنها هنوز شامشان را نخورده    

I have already watched many Indian movies.   ام(  هاي هندي بسياري ديده)من تاكنون فيلم  
 

 fromرود مانندمكاني به كار مي« از»نشانة حال كامل نيست و بيشتر براي بيان مفهوم  fromباشايد كه   در ضامن توجه داشاته  

Tehran to Shiraz  .)از تهران تا شيراز( 

 شود: حال كامل استمراري نيز به لحاظ معنا و كاربرد شبيه به حال كامل است و به صورت زير ساخته مي
                have 

  … + ing + فعل + been +                +  فاعل

            has 

 مانند: 

I have been washing the dishes for half an hour.  ام از نيم ساعت قبل( ها بوده)من در حال شستن ظرف  
 

 هاي گذشته: ب( زمان

 توان به رهار دستة اصلي تقسيم كرد: هاي گذشته را هم ميزمان

 ( گذشتة كامل استمراري 4 ( گذشتة كامل )ماضي بعيد( 3 ( گذشتة استمراري 2 ( گذشتة ساده8
 

 ( گذشتة ساده:1
 

 بيانگر عملي است كه در زمان گذشته انجام گرفته و پايان يافته است مانند: 

I walked to school yesterday.    )ديروز به مدرسه رفتم( 

به آن اضافه  - edقاعده باشاد بايد به صاورت زمان گذشته به كار رود. در غير اين صورت   توجه داشاته باشايد كه اگر فعل بي  

 شود: مي
I saw Mary yesterday.   

 شود: ساخته مي didصورت منفي و سؤالي اين زمان با استفاده از فعل كمكي 
Did you buy a car last year? 

No, I didn't buy a car last year.  

 شود. ، فعل اصلي جمله ديگر گذشته نميdidبه هنگام استفاده از 
 

 ( گذشتة استمراري: 2

 شود: بيانگر عملي است كه در لحظة مشخصي در زمان گذشته در حال انجام بوده است و با فرمول زير ساخته مي
                  was 

  … + ing + فعل  +                  +  فاعل

             were 



اين دو بخش را به هم  whileو  whenشود و كلمات پيونددهندة اين زمان عمدتا  به همراه يك زمان گذشاتة سااده اساتفاده مي   

 كنند: متصل مي
 

I was watching TV when you called me.       )هنگامي كه شما زنگ زديد، من در حال تماشاي تلويزيون بودم( 

 گذشتة ساده                    گذشتة استمراري  

 

 

 

 
 

 گذشتة كامل و گذشتة كامل استمراري: ( 3

گذشاتة كامل )ماضي بعيد( بيانگر عملي است كه در زمان گذشته و قبل از عمل ديگري انجام شده، پايان گرفته و اثر آن هم از  

از  آن اكنونبين رفته اسات. مالً : )من اين كتاب را خوانده بودم.( به آن معناست كه زماني در گذشته اين كتاب را خواندم اما اثر 

 آورم. فرمول اين زمان به صورت زير است: به ياد نمي بين رفته و مطالب آن را

 … +  قسمت سوم فعل + had + فاعل
 
I had studied this book.  

اين دو بخش را به هم پيوند  becauseو  beforeرود و كلماتي مانند زمان گذشاتة كامل اكالرا  همراه با يك گذشتة ساده به كار مي 

 دهد: مي
Mary was happy because she had passed the exam.  

 گذشتة كامل                             گذشتة ساده     

 )مري خوشحال بود رون در امتحان قبول شده بود( يعني ابتدا مري در امتحان قبول و سپس خوشحال شد. 

Mary had eaten a sandwich before she went to bed.     چ خورده بود قبل از اين كه به رختخواب برود.( )مري يك ساندوي  

 يعني مري ابتدا ساندويچ را خورده بود و سپس به خواب رفت. 

 شود: گذشتة كامل استمراري با فرمول زير ساخته مي

 ing + فعل + had + been +  فاعل
 

When you came, I had been watching a movie.        ).وقتي شما آمديد، من در حال تماشاي فيلم بودم( 

 گذشتة كامل استمراري  گذشتة ساده             

 رود. بينيد اين زمان هم همراه با يك گذشتة ساده به كار مياور كه ميهمان

 

بحث مجهول:-3  

تواند معلوم نبودن يا مهم شود. دليل اين امر ميگوييم كه به جاي آن كه با فاعل آغاز گردد با مفعول شروع اي را مجهول ميجمله

 شود مانند: ساخته مي« شدن»نبودن فاعل باشد. در زبان فارسي، مجهول به كمك فعل معين 

 سيب خورده شد. 

 شيشه شكست. 

 فرمول مجهول در زبان انگليسي به صورت زير است:

  (فاعل + by) + قسمت سوم فعل + صرف فعل to be + مفعول



 تواند وجود داشته باشد يا اين كه حذف شود مانند: ( مي+ byبخش )فاعل 
The apple was eaten by Ali.  

دهد. اين هاي مختلف فعل بودن را در خود جاي ميباشااد كه حالتمانند يك رمدان مي to beتوجاه داشااته باشاايد كه فعل  

 هاي مختلف عبارتند از: صورت

   am/ is/ are       حال  زمان  

   was/ were      زمان گذشته 

to be هاي مختلف مصدر صورت      be                          آينده 

   been   حال و گذشته( كامل(  

   being                استمراري 

 

 

 

 كنيم: هاي اصلي زبان انگليسي را مرور مياكنون با ارائه مالال، شكل مجهول در هر يك از زمان

    Ali washes the dishes every night.     )شويد.ها را ميعلي هر روز ظرف   )معلوم حال ساده  

    The dishes are washed (by Ali) every night.   )شود. ها هر روز توسط علي شسته ميظرف )مجهول حال ساده  
 

    Ali is washing the dishes now.                    ستمراري معلوم( )حال ا ها است. علي اًن در حال شستن ظرف   

    The dishes are being washed now.             )ها اًن در حال شسته شدن هستند. ظرف )حال استمراري مجهول  
 

    Ali has washed the dishes ……                       )ها را شسته است. علي ظرف )حال كامل معلوم  

    The dishes have been washed ………            )اند. ها شسته شدهظرف )حال كامل مجهول  

 .( hasبه كار رود نه  haveجمع است بايد فعل هم با آن مطابقت كند و به صورت  the dishes)توجه كنيد كه رون 

    Ali washed the dishes yesterday.                 )ها را شست. علي ديروز ظرف )گذشتة ساده معلوم  

    The dishes were washed yesterday.            )ها ديروز شسته شدند. ظرف )گذشتة سادة مجهول  
 

    Ali was washing the dishes ……                   )شست. ها را ميعلي داشت ظرف )گذشتة استمراري معلوم  

    The dishes were being washed …..              )شدند. ها داشتند شسته ميظرف )گذشتة استمراري مجهول  

    Ali had washed the dishes.                          )ها را شسته بود. علي ظرف )گذشتة كامل معلوم  

    The dishes had been washed.                     مجهول(  )گذشتة كامل ها شسته شده بودند. ظرف   
 

    Ali will wash the dishes.                           )ها را خواهد شست. علي ظرف )آيندة سادة معلوم  

    The dishes will be washed.                       )ها شسته خواهند شد. ظرف )آيندة سادة مجهول  
 

    Ali is going to wash the dishes.                           )ها را بشويد. علي قصد دارد ظرف )آيندة نزديك معلوم  

  The dishes are going to be washed.                      )ها قرار است شسته شوندظرف )آيندة نزديك مجهول  

 
 

 شكل فعل دوم -4
. كاربرد بسياري داشته استترين نكتة مربوط به فعل، نكتة مربوط به شاكل فعل دوم است كه تا كنون  ها، مهمبعد از بحث زمان

 ست فهرست افعال را به اور كامل حفظاين نكته را بايد رند بار مرور كنيد تا خوب به خاار سپرده شود. البته توجه كنيد ًزم ني



اي كه با ديدن يك فعل بتوانيد تشخيص دهيد شكل فعل پس از آن رگونه كنيد بلكه ساعي كنيد با افعال آشانا شاويد به گونه   

 است. اين كار نياز به تكرار و مرور رندين باره دارد. 

كند، مالً  اين كه جمله ره زماني باشد شكل فعل تغيير مي اور كه ديديم، شكل فعل در جمله تابع زمان است يعني بسته بههمان

قاعده باشد بايد شكل آن را به خاار سپرد( و شود و اگر بيبه آن اضافه مي edكند )در زمان گذشته فعل صورت گذشته پيدا مي

 كنيم. يا ديگر افعال وجهي استفاده مي willدر زمان آينده از 

در  شود؟ك فعل ديگر )فعل دوم( هم در جمله وجود داشته باشد، شكل فعل دوم رگونه تعيين مياكنون سؤال اين است كه اگر ي

جمًتي كه فعل دوم در آنها وجود دارد، شاكل فعل دوم تابع نوع فعل اول اسات و بسته به آن كه فعل اول ره باشد، شكل فعل   

 شود. فعل دوم يكي از اين سه حالت را دارد: دوم تعيين مي

  (going)اسم مصدر  -to (go)  3مصدر بدون  -to (to go)  2ر با مصد -8

 پردازيم: شود ميهايي كه در آنها شكل فعل دوم تعيين مياكنون به انواع حالت

رود به كار مي toرود. افعالي كه فعل پس از آنها به صورت مصدر با به كار مي toدر بيشتر موارد فعل دوم به صورت مصدر با الف( 

ت فعل دوم به صور توان همة آنها را فهرست كرد. توجه داشته باشيد كه به صورت از پيش تعريف شده،يار زياد هستند و نميبس

 رود مگر اين كه خًف آن ثابت شود: به كار مي toمصدر با 

I decided to study linguistics.       ).تصميم گرفتم زبانشناسي بخوانم( 

اولفعل دوم    فعل      

He promised to help us.        ).او قول داد كه به ما كمك كند( 

 فعل دوم     فعل اول       

 شود: ساخته مي toقبل از  notصورت منفي اين جمًت با اضافه شدن 

I decided not to study linguistics.   شناسي نخوانم(   )تصميم گرفتم زبان  

 رود: به كار مي toدوم به صورت مصدر بدون افعالي كه پس از آنها فعل  ب(

 رود: به كار مي to)وادار كردن( فعل دوم به صورت مصدر بدون  have)وادار كردن(،  let ،makeپس از سه فعل 

I let my brother use may car.      )اجازه دادم برادرم از ماشين من استفاده كند( 

I made him clean his room.        )او را مجبور كردم تا اتاقش را تميز كند( 

سوم شخص يا هر نشانة ديگري  S، بدون -ing، بدون to، صورت سادة فعل )بدون toتوجه داشته باشيد كه منظور از مصدر بدون 

 شود: قبل از فعل اصلي ساخته مي notاست(. صورت منفي جمًت باً با اضافه شدن 

I made him not watch TV.    ).او را مجبور كردم تلويزيون نگاه نكند( 

 رود: فعل( به كار مي ing +افعالي كه پس از آنها فعل دوم به صورت اسم مصدر ) ج(

 ترين آنها عبارتند از: شوند كه مهماين افعال هم تعداد فراواني را شامل مي

 enjoy لذت بردن  forbid ممنوع كردن   appreciate تحسين كردن

 تحمل نكردن، 

 از عهده برنيامدن

wouldn't 

couldn’t       help  

can't 

 finish تمام كردن   practice تمرين كردن 

 risk به خطر انداختن  regret پشيمان شدن  suggest پيشنهاد كردن 

 mind اهميت دادن  admit پذيرفتن  recommend توصيه كردن 



بااه تاا خااياار  tolerate تحمل كردن 

 انداختن 

delay  رها كردن quit 

 postpone به تعويق انداختن escape فرار كردن  prevent گيري كردن پيش

از دساات دادن، دلتنگ  forgive بخشيدن  resist مقاومت كردن 

 شدن

miss 

 recall به خاار آوردن stop متوقف كردن  avoid پرهيز كردن 

     deny انكار كردن 

 مالال: 

John admitted borrowing my car.   ).جان پذيرفت ماشين من را قرض بگيرد( 

I can't help doing this.  آيم.( از عهدة اين كار برنمي ) 

You should finish smoking in public.   ).بايد سيگار كشيدن در جمع را ترك كنيد( 

I could not resist worrying about the delay.  توانم نگران ت خير نباشم.( نمي ) 

. افعال حسي toبه كار رود و يا به صورت مصدر بدون  (ing)پس از افعال حساي، فعل دوم بايد به صاورت اسم مصدر همراه با    د(

 عبارتند از: 

see, hear, feel, watch, smell, taste, listen to, touch, observe, look at, …  

 مالال:  

I saw him pass (or passing) the street.  كرد.()او را ديدم كه داشت از خيابان عبور مي  

 رود. )يعني به صورت اسم مصدر( به كار مي - ingعموما  پس از حروف اضافه، فعل دوم همراه با  ها(

 مالً : 

I am interested in watching Iranian movies.  مند هستم.(هاي ايراني عًقه)من به تماشاي فيلم  

Our success depends on having enough money.  ).موفقيت ما بستگي به داشتن پول كافي دارد( 

The teacher insisted on doing the physics problem.  فيزيك پافشاري كرد.( )معلم بر انجام دادن مس لة  

 به كار برود:  - ingتواند به صورت فعل بعدي نمي toدر ضمن پس از عًمت مصدري 

I decided to buying     )غلط(   I decided to buy. )درست( 

عًمت مصادري نيساات بلكه   to)منتظر بودن( توجه كنيد كه  look forward to)اعتراض كردن( و  object toاما در مورد دو فعل 

 به كار رود:  - ingحرف اضافه است و پس از اين دو فعل بايد فعل دوم به صورت 

We are looking forward to hearing from you soon.     .ما منتظريم كه به زودي از شما خبري بشنويم 

ترين آنها )خريد كردن( كه مهم go shoppingيابند مانند معناي خاصااي مي goگروهي از افعال هسااتند كه در تركيب با فعل  و(

 عبارتند از: 

go dancing go skating 

go fishing go skiing 

go jogging go swimming 



go running          go hiking               , …  

 مورد سؤال قرار گرفته بود آن را به صورت اسم مصدر به كار ببريد.  goل فعل بعد از پس اگر در تستي شك

هم يكي از  demandمعروف هسااتند )ررا كه فعل  demand verbsدسااتاة مهمي از افعال هم وجود دارند كه اصااطًحا  به   ي(

ترين اعضاء رود. مهمبه كار مي toصدر بدون آنهاسات(. در مورد اين دسته از افعال، با تحقق شرايط خا،، فعل دوم به صورت م 

 اين گروه عبارتند از: 
 

 توصيه كردن 
 درخواست كردن 

 نياز داشتن 
 پيشنهاد كردن 

 اصرار كردن 

recommend  
request 

require 

suggest 

urge 

 درخواست كردن 
 نصيحت كردن 

 تقاضا كردن 
 پافشاري كردن 

 ترجيح دادن
 پيشنهاد كردن 

ask 

advise  

demand 

insist 

prefer 

propose  
 

رود. منظور از تحقق به كار مي toاور كه گفتيم، پس از اين افعال با تحقق شارايط خا،، فعل دوم به صاورت مصدر بدون   همان

استفاده شود و پس از  thatشارايط آن اسات كه اين افعال، به عنوان فعل اصلي يك پاره جمله به كار بروند و پس از آن موصول   

that  پاره جملة ديگري بيايد؛ در اين شرايط، فعل پارة جملة دوم به صورت مصدر بدونto توان نكات باً را رود، پس ميبه كار مي

 به صورت زير خًصه كرد: 
 

 demandپاره جملة اول كه فعل آن يكي از افعال    + that +باشد مي toپاره گفتار دوم كه فعل آن به صورت مصدر بدون 

 است

 

 

 مالال: 

I suggested that Mary come on time.   ).پيشنهاد كردم كه مري سر وقت بيايد( 

سوم شخص به   - Sآمده و به صورت گذشته يا همراه با  toبه صورت مصدر بدون  comeبينيد فعل اور كه ميدر اين جمله همان

 ,areرود نه به صورت صرف شدة آن يعني: به كار مي beهم به صورت  be، فعل toشود مصدر بدون است. وقتي گفته ميكار نرفته 

is, am  ياwas  وwere  : 
I request that Ali be here.  

 رود: به كار مي toقبل از مصدر بدون  notگونه جمًت براي منفي كردن اين

I request that Ali not be here.   ).خواهش كردم كه علي اينجا نباشد( 

 جمله نادرست خواهد بود. اكنون به يك مالال ديگر توجه كنيد:  ……Ali not to beتوجه كنيد اگر بگوييم 

The doctor advised that Mary stay at home.           ).دكتر به مري نصحيت كرد كه در خانه بماند( 

                                     to مصدر بدون 

 به عنوان نكتة پاياني در بحث شكل فعل دوم به اين نكته توجه كنيد: 

شود و به جملة ديگري وصل همراه  thatبيايد و سپس با يك صفت و موصول  wasيا  isشاروع شود، پس از آن   Itاي با اگر جمله

 .رودبه كار مي toر بدون شود، فعل جملة دوم به صورت مصد
 

 



 (Parallelism)هاي دستوري همساني مقوله:  5نكتة شمارة 
هاي دستوري است كه به اور باشد، مبحث توازي يا همساني مقولههاي تافل مييكي از نكاتي كه داراي كاربرد فراوان در تسات 

توان با هم در يك مجموعه، همسان و هم پايه كرد كه به يك مقولة دستوري واحد خًصاه عبارت است از اين كه عناصري را مي 

ط توان به كمك حروف ربهاي متفاوت باشند را نميعناصري كه به لحاظ دستوري داراي مقولهتعلق داشته باشند. به بيان ديگر، 

 كنندة ديگر در يك رديف قرار داد. به عنوان مالال: هاي همسانهمپايگي يا عبارت
Ali is intelligent , tall and very polite. 

صفت              صفت       صفت                

اند، همگي به مقولة دستوري صفت تعلق دارند توجه بينيم ساه عنصاري كه در اين جمله با هم همسان گرديده  اور كه ميهمان

 شود مانند: داشته باشيد كه اگر يكي از آنها قيد، اسم يا فعل باشد جمله غلط مي
Ali is intelligence , tall and very polite.  

 اسم               

 تعلق دارند:  (Gerund)اند به مقولة اسم مصدر ه زير هم هر سه عنصري كه با هم همسان شدهدر جمل

I like swimming, playing football and reading newspapers.  

 اسم مصدر                 اسم مصدر     اسم مصدر         

 اكنون به اين تست پاسخ دهيد: 

The secretary general of the UN realized the importance of handling an international crisis successfully so that the  

                             A              B    

programs of economics, social and educational agencies of the UN continue their works.  

                           C                          D 

 فرمائيد در تركيب: اور كه مشاهده ميهمان
… programs of economics, social and educational agencies.  

  صفت              صفت        اسم                                

بايست به جاي كند. براي اصًح شدن جمله مين موضوع جمله را نادرست ميدو صافت با يك اسام همساان شاده است كه اي    

economics  از يك صفت كه همانeconomic شد. باشد استفاده مي 

هاي دستوري هم شامل قاعدة همساني مقوله thanو  and ،or ،but ،asهايي مانند كنندهتوجه داشته باشيد كه حروف ربط و وصل

 مالال:  شوند. به عنوانمي
I love his patience and calmness.  

 اسم                 اسم                   
Buying a new computer is sometimes easier than fixing a broken one.  

V + ing                V+ ing 
 
Speaking English is as easy as drinking water.  

V + ing                    V+ ing 
 

هم شااامل اين قاعده  not only …. but alsoو  both…and ،either…or ،neither…norقيود ربط همپاايگي دو بخشااي مانند  

 شوند: مي

Ali is not only taller but also older than Reza.  

 صفت تفضيلي      صفت تفضيلي                   
 
The agency offers both selling and renting cars.  

     V+ing        V+ing 



 
 

 
 

 حشو و پرگويي:  6نكتة شمارة

منظور از حشو، به كار بردن كلمات زائد و اضافي )به ويژه ضماير و صفات( است كه به راحتي قابل حذف از جمله هستند و حذف 

 زند. به عنوان مالال به جملة زير توجه كنيد:نمياي به معناي جمله آنها هيچ لطمه
 The most common job in this city it is door keeping.  

 باشد: حشو مي itاضافي است و كاربرد آن هيچ ضرورتي ندارد. همچنين در مالال بعد هم ضمير  itدر اين جمله ضمير 
 The most important problem in our society it is air pollution. 

 توانند مصداق حشو باشند مالل: ضماير مفعولي و ملكي هم مي
 This is the man whom I talked to him last night.  

 ايم بايد از جمله حذف شوند. آنها خط كشيده در تمام موارد باً، جمله نادستوري و غلط است و ضمايري كه زير

توانيم مفهوم مورد نظرمان را با كلمات كمتري بيان كنيم و به جا كه ميآن اساات كاه تاا آن   هم (wordiness)منظور از پرگويي 

( به جاي يك قيد in a صفت mannerتر است. مالً  به خاار داشته باشيد كه كاربرد اصطًح )عبارت ديگر جملة كوتاهتر، صحيح

 مصداق پرگويي و نادرست است مالً : 

 He answered my questions in a quick manner.      ).او سؤاًتم را به صورت سريع پاسخ داد( 
 He answered my questions quickly.  

 ايم مصداق پرگويي است: در جمًت بعد نيز بخشي كه زير آن خط كشيده
 My best friend is a student from India. 

 My best friend is an Indian student.  

 

 The man who was old helped me.  

 The old man helped me.  

 

  It was a mission of  great importance.  

 It was an important mission.  

 

 

 

همپايگي : 7نكتة شمارة  

 

باشااند و به جمًت تك جمله اي بود كه داراي يك فعل و يك فاعل مينكاتي كه تا به اينجا گفته شااد، مربوط به جمًت ساااده

اي يا سااده معروف هستند. در اين جمًت رابطة يك به يكي بين فاعل و فعل وجود دارد. مالً  جملة زير يك عبارت مستقل  واره

 يي دارد و بعد از شنيدن يا خواندن آن، مخااب منتظر بقية جمله نيست: است، به اين معنا كه تماميت معنا

 
   I    bought    a    book.  

 مفعول             فعل    فاعل

شوند. منظور از عبارت يا واره دارند و جملة مركب محسوب مياما بسياري از جمًت زبان انگليسي بيشتر از يك عبارت يا جمله

باشد. در آزمون دكتري اگر با جمًت مركب كه داراي بيش از يك هي از كلمات است كه داراي يك فعل و فاعل ميواره، گروجمله

واره هستند برخورد كرديد بايد اامينان حاصل كنيد كه هر فاعل داراي يك فعل و هر فعل داراي يك فاعل است؛ يعني به جمله



ها به صورت وارهوجود داشاته باشاد. نكتة مهم بعدي آن است كه اين جمله   ازاي هر فاعل يك فعل و به ازاي هر فعل يك فاعل

ها، هم صحيح باشد. به عبارت ديگر در يك جملة مركب دو عبارت صاحيح و درسات به هم متصل شده باشند و نحوة پيوند آن  

پايه كرد كه به اين فرايند د و همتوان به كمك حروف ربط به هم پيوند داكامل و يا يك عبارت كامل و يك عبارت وابسااته را مي

 شود. مالً  به اين جمًت مركب توجه كنيد: گفته مي (coordination)همپايگي 
Ali is happy and rich.  

 وارة زير است: اين جمله در واقع حاصل تركيب دو جمله
Ali is happy     and     Ali is rich.  

وارة اولجملهوارة دوم   كلمة ربط  جمله    

كه در قسامت دوم يك بخش براي كوتاه شدن جمله حذف شده است. كلمات ربط بايد از نظر معنايي مناسب باشند و بتوانند دو  

 ز: ها عبارتند اترين آنبخش جمله را به شكل منطقي به هم وصل كنند. كلمات يا حروف ربط همپايگي تنوع زيادي دارند كه مهم
 

1) Coordinating conjunctions:        )قيود ربطي تك بخشي( 

 كنند: ها را به هم متصل ميكه انواع مختلفي از عبارت yet, so, for, and, or, nor, butاين حروف ربط عبارتند از 
My parents were poor but happy.  

This room is for the teachers but not for the students.  

 استفاده كرد.  notلة باً حتما  بايد از توجه كنيد كه در جم

Nobody wants to do homework or to listen to radio.  

They stayed there, for they didn't have enough money to move.  

She didn't have a good job nor did Jim.  

 هستيم:  inversionارتي شاهد كند يا به عبجمله حالت سؤالي پيدا مي norتوجه كنيد كه بعد از 
I didn't speak French, nor did I write it.  

 براي بيان مغايرت:  yetو  Butرود و براي بيان دليل و علت به كار مي forتوجه كنيد كه 
His voice was very weak, yet the students understood him.  

هايش شدند.(   جويان متوجه حرف)صدايش ضعيف بود، با اين حال دانش   

So شود: نيز براي بيان نتيجة يك عمل به كار گرفته مي 
I have been working all year, so I am going to take a vacation.  
 

2) correlative conjunctions:      )قيود ربطي دوبخشي( 

 عبارتند از: اين دسته از حروف ربط 

either ….. or; neither … nor, not only … but also; both … and  

ها و ساختارهاي مشابه )مالً  دو فعل يا دو صفت و توانند يا جمًت كامل را به هم وصل كنند يا عبارتاين دسته از حروف ربط مي

 ...( را

 جملة كامل  2

 Either I will come, or I will call you.   زنم.(آيم، يا زنگ مي)يا مي  

 Neither am I rich, nor am I poor.    )نه ثروتمندم، نه فقير( 

 Not only Bob is here, but his roommates are also here.  هايش هم اينجا هستند.(  اتاقي)نه فقط جان بلكه هم  
 

 اسم:  2فعل يا  2صفت يا  2
 I am neither rich nor poor 

 Not only Bob but also his roommates are here.  
 

 استفاده كرد هم از حالت معمولي:  (inverted)توان از حالت سؤالي هم مي not only …. but alsoتوجه در مورد 
 
 Not only is Bob here, but his roommates are also here.  



 يا 
 Not only Bob is here, but his roommates are also here.  

 

 Not only does Bob have a car, but also he has a motorcycle.  

 Not only Bob has a car, but also he has a motorcycle.  

 رود. فعل هميشه به صورت جمع به كار مي Both …. andبعد از نكته :  
Both Ali and his brother are sick today.  
 

3) Conjunctive Adverbs  )قيود ربطي( 

 شويم كه عبارتند از: دهندة دو جمله به هم، بسيار زياد هستند. در اينجا با برخي از پركاربردترين آنها آشنا ميقيود ربط
however, nevertheless, still, on the contrary, moreover, furthermore, also, besides, in fact, hence, therefore, 

consequently, thus, as a result, otherwise, then, afterward, later on.  

 توان به رند دسته تقسيم كرد: اين كلمات را به لحاظ معنايي مي

 دهندة تضاد:ربطي نشانقيود الف( 
however, nevertheless, still, on the contrary.  

دهند.(  )سيگار براي سًمت خطرناك است با اين وجود بسياري از مردم به سيگار كشيدن ادامه مي   

   smoking is dangerous to health; however, many people continue to smoke.  

   smoking is dangerous to health; nevertheless, many people continue to smoke.  

   smoking is dangerous to health; still, many people continue to smoke.  
 

 نتوان هميشه آن را معادل سه كلمة باً دانست. بلكه ايرود اما نميهم براي بيان تضاد به كار مي on the contraryتوجه كنيد كه 

اكالر  باشند؛ درشود كه كامً  متضاد هم هستند و آشكارا با هم در تضاد مياصطًح براي بيان تضاد بين دو پاره جمله استفاده مي

 باشد: موارد جملة قسمت اول منفي و جملة قسمت دوم مالبت مي

Our last exam wasn't difficult; on the contrary, it was easy.   سخت نبود، بالعكس، آسان بود.(   )امتحان آخر ما  

 دهندة مفهوم به عًوه: قيود ربطي نشان ب( 
moreover, also, in fact, furthermore, besides 

He helped me; moreover, he lent me some money.     ).به من كمك كرد، به عًوه به من پول قرض داد( 

 باشند: معلول ميدهندة رابطة علت و قيود ربطي ذيل نشانج( 
hence, therefore, thus, consequently, as a result  

I can't speak French; therefore, I didn't enjoy my trip to France.  

 توانم فرانسوي صحبت كنم، بنابراين از سفرم به فرانسه لذت نبردم.( )من نمي

 قيود ربطي زير هم بيانگر زمان هستند:  د(
then, afterward, later (on) 

The state police asked them to go home; afterward the police began to arrest some of them.  

 )پليس ايالت به آنها گفت به خانه بروند؛ سپس شروع كرد به دستگير كردن آنها.( 

  باشد:به معناي واً و وگرنه براي بيان شرط مي otherwiseقيد ربطي  ها(
We must find a solution for this problem; otherwise, we may lose all our money.  

 )ما بايد راه حلي براي اين مشكل پيدا كنيم، وگرنه تمام پولمان را از دست خواهيم داد.( 

يم و كنربط به هم وصل مي وارة مستقل را به كمك حروف يا كلماتپس ديديم در نكتة مربوط به همپايگي، ما دو عبارت يا جمله

 كنيم. حال به سراغ حل رند تست با موضوع همپايگي برويم: جملة مركب توليد مي
1-  A power failure occurred, ……… the lamps went out.  

 a) then  b) so  c) later  d) next  



ررا؟ رون در يك جمله )با يك نقطه در آخر خط( دو شويم كه با يك جملة مركب سر و كار داريم. با ديدن ظاهر تست متوجه مي

 فاعل و دو فعل داريم: 

ََA power failure occurred, ……….. the lamps went out.  

8فاعل         8فعل                        2فاعل     2فعل            

پس در اين جملة مركب ما به يك كلمة پيونددهنده يا همان حرف ربط مناسب نياز داريم تا دو بخش جمله به خوبي با هم متصل 

اصااً  جزء حروف ربط نيسااتند بلكه قيد زمان  thenو  next  ،laterتوان گفت كه سااه گزينة شااوند. باز هم بدون معني كردن مي

به معناي و در  soتوانند دو جمله را به هم وصل كنند. در نتيجه جواب اين تست نتيجه نميدر « سپس و بعدا »هساتند به معناي  

 باشد: نتيجه بنابراين مي

 « ها خاموش شد.رراغ در نتيجهخاموشي اتفاق افتاد، »

 
 

 Subordinationمتابعت  : 8نكتة شمارة 
توان به دو نوع مساتقل و وابسته تقسيم كرد. عبارت مستقل عبارتي  ها را مياور كه در بحث همپايگي گفته شاد، عبارت همان

 است كه از نظر معنايي كامل است و تماميت معنايي دارد اما عبارت وابسته فاقد تماميت معنايي است: 

   I was tired.  من خسته بودم( عبارت مستقل( 

   because I was tired.  رون من خسته بودم، ....(   عبارت وابسته( 

 توان به سه دستة اصلي تقسيم كرد: هاي وابسته را ميعبارت

 هاي قيديا عبارت 

 هاي صفتيا عبارت 

 هاي اسمي ا عبارت 
 

 (Adverb clauses)هاي قيدي عبارت -1

مكان، حالت، دليل، قصاد و منظور، شرط، نتيجه، مغايرت و مواردي از اين  هاي قيدي، جايگزين يك قيد اعم از قيد زمان، عبارت

 شوند.دست مي

 شوند: )قيدهاي زمان( با كلماتي مانند موارد ذيل شروع مي زمانهاي قيدي بيانگر * عبارت
 

after, as, as long as, before, since, until, when, whenever, while, 

…  

 مالال: 

After it had stopped snowing, I went outside.   ).بعد از اين كه بارش برف تمام شد، بيرون رفتم( 

 عبارت وابسته از نوع قيدي )زمان(      
 

When I was young, I thought snow was only in Boston.  بارد.(   كردم برف فقط در بوستون مي)وقتي بچه بودم، فكر مي  

 شوند: )قيدهاي مكان( با كلماتي مانند موارد ذيل آغاز مي مكانهاي قيدي بيانگر * عبارت
where, wherever 

 مالال: 

Wherever it's sunny and warm, I am happy.      ).هرجا كه آفتابي و گرم باشد، من خوشحالم( 

 عبارت وابسته از نوع قيدي )مكان(   

 ( whyعبارتند از: )پاسخ به پرسش  (reason) دليلهاي قيدي بيانگر * عبارت
because, since, so that, in order that  



 مالال: 
Since it is so beautiful there, my parents are going to move.   

 كشي كنند.( )از آنجا كه آن محل زيباست، والدينم تصميم گرفتند به آنجا اسباب
I want to be near the beach in order that I might learn to water ski.  

 خواهم نزديك ساحل باشم تا اسكي روي آب ياد بگيرم.( )مي

آيد و در اين است كه بعد از دو مورد اول يك جمله كامل مي so… toو  in order toبا  so thatو  in order thatتوجه كنيد كه فرق 

 آيد. بعد از دو مورد دوم فعل مي

 ( howشوند: )پاسخ به پرسش )قيود حالت( با كلمات ذيل شروع مي حالتهاي قيدي بيانگر * عبارت
as, as if, as though 

 مالال: 
In California, we can enjoy the beach as we used to in Florida.  

 اور كه در فلوريدا.( بريم همان)در كاليفرنيا ما از ساحل لذت مي

My brothers swim as if they were fish.  كنند كه گويي ماهي هستند.(   )برادرانم اوري شنا مي  

In California, I will feel as though I were young again.  ام.(   )در كاليفرنيا احساسي داشتم كه انگار دوباره جوان شده  

بايد از زمان گذشته استفاده كنيم و در  و فرضي داشته باشيم، اگر حالت خيالي as thoughو  as ifتوجه داشاته باشيد كه بعد از  

 شود )مالل جمًت آرزويي و شراي(. استفاده مي wereاز  wasاين موارد به جاي 

 (on what conditionعبارتند از: )پاسخ به پرسش  شرطهاي قيدي بيانگر * عبارت
if, in case, provided that, unless, whether or 

not 

 ها توضيح داديم. كه كاربرد آنها را به اور مفصل در قسمت شراي

I will leave the room whether you like or not.     ).من اتاق را ترك خواهم كرد ره تو خوشت بيايد ره نيايد( 

 پس در واقع جمًت شراي، داراي يك جمله واره يا عبارت قيدي هستند. 

 عبارتند از موارد ذيل:  نتيجههاي قيدي بيانگر * عبارت

so … that  ,   such… that 

 كه در مورد آنها بعدا  به اور مفصل توضيح خواهيم داد. 

 عبارتند از:  (contrast) مغايرتهاي بيانگر * عبارت
although, though, even though, while, in spite of the fact 

that  

Although Boston is a beautiful city, I just don't like cold weather.  

 آيد.( )اگرره بوستون شهر زيبايي است، اما من از هواي سرد خوشم نمي

Though my father likes mountains and snow, I am sure he will learn to like beaches and sand.  

 زار را هم دوست خواهد داشت.( ا مطمئنم سواحل و شن)اگر ره پدرم كوهستان و برف را دوست دارد ام
While I will never miss the cold weather, I will miss my friends in Boston.  

 شوم.(شود اما براي دوستانم در بوستون دلتنگ مي)اگر ره هرگز دلم براي هواي سرد تنگ نمي

I will probably visit Boston from time to time, in spite of the fact that I will never live there again.  

 رغم اين كه هرگز ديگر در آنجا زندگي نخواهم كرد.( زنم علي)احتماً  گه گاهي به بوستون سر مي
 

 

 

 هاي قيدي: صورت كوتاه شدة عبارت



توان با حذف فاعل و فعل كمكي، كوتاه نمود. در اين موارد پس از آنكه فاعل و فعل كمكي حذف شد، فعل هاي قيدي را ميعبارت

 باااااااااااااااااااااااااااااه صااااااااااااااااااااااااااااااورت  

ing- شود. دار در جمله ديده مي 

1) I fell while I was running down the stairs.    ها، افتادم.()هنگام پايين آمدن از پله  

    I fell while running down the stairs.  

2) Before I left the class, I asked about the exam.    ).قبل از اين كه كًس را ترك كنم، راجع به امتحان پرسيدم( 

    Before leaving the class, I asked about the exam.  

3) After I had taken the class, I understood about the plan.   نام كردم راجع به آن برنامه مطلع )بعد از اين كه در كًس ثبت

 شدم.(

    After taking the class, I understood about the plan.  
 

 هاي صفتي: وارهجمله

 كند. اي است كه نقش صفت را بازي و يك اسم را توصيف مييا عبارت وابسته واره صفتي، آن شبه جملهجمله

The man who lives next door is a police officer.    ).مردي كه در خانة كناري زندگي ميكند يك م مور پليس است( 

 جمله وارة صفتي               

 وارة صفتي باشند عبارتند از: توانند آغازگر يك جملههايي كه ميموصول
who, whom, which, whose, when, where, why, that  

This is the store where my friend works.    ).اين فروشگاهي است كه دوستم در آن كار ميكند( 

She didn't tell me the reason why she quit her job.    ).او علت اين كه به ره دليل شغلش را رها كرد به من نگفت( 
 

 وارة صفتي غيرضروري:  جمله وارة صفتي ضروري و جمله

 غيرضروري  -2ضروري     -8توان به دو دستة اصلي تقسيم كرد: ي صفتي را ميهاواره جمله

 توان آن را بدون آن كه معناي جمله تغيير كند حذف كرد: وارة صفتي ضروري: جزئي از معناي جمله است و نميجمله
All students who do not study will fail this course.  

توان آن را از جمله حذف كرد بدون اين كه معناي ن بدل است يعني توضيحي اضافي كه ميوارة صافتي غيرضاروري: هما  جمله

 جمله را تغيير دهد. 
 
My brother, who lives in Germany, got married yesterday.  

 گيرد. توجه كنيد كه بدل همواره بين دو عًمت كاما يا ويرگول قرار مي

هاي صفتي ضروري )يا محدودكننده( به كار برود پس جمله زير تواند با جمله وارهفقط مي thatتوجه داشاته باشايد كه   * نكته: 

 نادرست است. 
 
 My brother, that lives in Germany, got married yesterday.  

 رود: شود( همراه با ضمير موصولي به كار ميگاهي اوقات يك حرف اضافه )كه مربوط به فعل مي * نكته:
for which, to whom, with which, ……  

 شود: توجه داشته باشيد كه اين حرف اضافه بخشي از جمله وارة صفتي است و بسته به فعل جمله تعيين مي
           to The man to whom we spoke had just arrived.  

speak      with The man with whom we spoke had just arrived.  

           for The man for whom we spoke had just arrived.  

The country is Germany. Gutte was born in this country.  

The country in which Gutte was born is Germany.  

 اكنون اين دو جمله را وصل و با استفاده از موصول به يك جمله تبديل كنيد:



Dr. Jones is the man. I have talked about him many times.  

Dr Jones is the man about whom I have talked many times.  

 استفاده كرد.  thatاز  whichيا  whoتوان به جاي توجه داشته باشيد كه در اين موارد نمي
 

 صورت كوتاه شدة جمله وارة صفتي

1) The student who is talking to the teacher is from China.  

     The student talking to the teacher is from China.  

2) The lecture which was on technological developments was interesting.  

 The lecture on technological developments was interesting.  

3) Anyone that is interested in physics should study hard.  

 Anyone interested in physics should study hard.  

شود. نكتة مهم در صورت كوتاه عبارت وصافي كوتاه مي  (to be)اور كه ديديم در اين موارد با حذف موصاول و فعل ربطي  همان

وارة وصفي آن است كه در اين حالت هم موصول و هم فعل ربطي هر دو بايد حذف شوند و حذف يك بخش به نادرست شدة جمله

 شود. شدن جمله منجر مي
 

 عبارت اسمي

 شوند: هاي اسمي نيز با يك موصول شروع ميترود. عبارعبارت اسمي، آن عبارتي است كه در جايگاه يك اسم به كار مي

I didn't know Ali      I didn't know who she met yesterday.  

 عبارت اسمي                                             اسم                 

و ... كلمة پرسشي نيستند و  who ،what ،where ،when ،howهايي مانند به ياد داشته باشيد كه در اين موارد موصولتوجه مهم: 

 نبايد ساختار عبارت اسمي به صورت معكوس يا سؤالي باشد: 

what is your name?     I don’t know what your name is .   

 توانند در ابتداي جمله و در جايگاه فاعل نيز به كار بروند: هاي اسمي ميوارهجمله

That the world is round is an accepted fact.    ).اين واقعيت كه جهان گرد است يك واقعيت پذيرفته شده ميباشد( 

That we accepted his apology made him feel better.     اين كه ما عذرخواهياش را پذيرفتيم باعث شاد حس بهتري داشته(

 باشد.(

در جايگاه فاعل جمله هم  Itتوان با ساختار هاي باً را مياساتفاده كرد. جمله  thatتوان از كلمة ديگري به جز در اين موارد نمي

 كند:  بيان نمود كه در اين صورت ساختمان جمله تغيير كلي مي

It is an accepted fact that the world is round.  ).اين يك حقيقت پذيرفته شده است كه زمين گرد است( 

It made him feel better that we accepted his apology.  ).اين باعث شد احساس بهتري كند كه ما عذرخواهي او را پذيرفتيم( 

It is true that many people of the world are starving.     است كه بسياري از مردم جهان گرسنه هستند.()اين درست  

 

 نكتة بسيار مهم: 

 شوند: هاي زير ساخته ميهاي اسمي عمدتا  با موصولاور كه مًحظه كرديد، عبارتهمان

who, whoever 

whom  

whose  

which  

)براي انساااان در حاالات   

 فاعلي(

)براي انساااان در حاالات   

 مفعولي(

 هر كسي كه، كسي كه

 كسي كه

 كسرة ملكي

 ريزي كه



that 

what 

when  

where 

 

 ملكي( )حالت

 )براي اشياء و حيوانات(

 )براي انسان و حيوان(

 ريزي كه و كسي كه

 ره كه آن

 هنگامي كه

 جايي كه

 

ا حالت هباشند و نبايد جملة بعد از آندهنده، از آنجا كه موصول هستند، كلمة پرسشي نميو همچنين گفتيم كه اين كلمات ربط

 ها توجه فرمائيد. سؤالي داشته باشد. اكنون به رند جملة مركب داراي عبارت اسمي و تحليل اجزاي آن

  I know   when   he  will come.   ).ميدانم ره زماني خواهد آمد( 

 عبارت دوم         موصول عبارت اول

 

Whoever is coming to the college, must bring his books. 

 عبارت دوم                      عبارت اول              موصول  

 

Ali is the man whose car is red. ).علي مردي است كه ماشينش قرمز است( 

موصول     عبارت اولعبارت دوم        

 

I don’t know where we should go. ).نميدانم كجا بايد برويم( 

 عبارت دوم    موصول     عبارت اول   

هاي بخش گرامر به شويد كه بيش از نيمي از تستهاي دو ساال اخير متوجه مي با مراجعه به بخش انتهاي كتاب و تحليل تسات 

 داشته است. موضوع متابعت و همپايگي اختصا،
 

 

 inversion جمله وارونگي موارد:  9 شمارة نكتة
در جمًت زبان انگليساي آن اسات كه جاي فاعل و فعل در جمله عوض شود. اين كه يك جمله    inversionمنظور از وارونگي يا 

گردد البته يك بخش آن به بحث قيدهاي باايد در حالت ابيعي باشااد يا وارونه نكته مهمي اساات كه عمدتا  به بحث فعل برمي 

آن اشاره خواهيم كرد. به اور كلي در پنج مورد  شاود كه به جاي خود در بخش قيد به سااز در ابتداي جمله هم مربوط مي منفي

 كنند: جمًت زبان انگليسي حالت وارونه پيدا مي

 در حالت سؤالي  -1

شوند، و... ساخته مي when ،what ،whoهايي كه با كلمات پرساشي مانند  دانيم در جمًت ساؤالي مانند ساؤال  اور كه ميهمان

 شود از جمله:جاي فاعل و فعل عوض مي
when  did  he  arrive?  

 فاعل فعل         
what  is   your name?  

 فاعل       فعل       

اما بايد توجه كنيد كه همين كلمات پرسشي، اگر در مقام موصول جمله باشند و در انتهاي جمله عًمت سؤال نيامده باشد، ديگر 

 ها وارونه نيست. عبارت بعد از آن
I  don’t  know  what   your name   is    .  

 نقطه  فعل      فاعل                                  

 )نه عًمت سؤال(          



 هاي مكان: وارونگي فاعل و فعل بعد از برخي از عبارت -2

جاي فاعل و فعل بيايند،  در ابتداي جملهو همچنين قيود مكان ديگر كه  nowhereو  here ،thereبعاد از برخي قيود مكاان مالل   

 ها توجه كنيد: كند. به اين مالالشود و جمله حالت وارونه پيدا ميعوض مي

    Here    is    the man  we have talked about.  ).اين مردي است كه دربارهاش حرف زديم( 

 فاعل    فعل  قيد مكان 
 

    Nowhere    have    I  seen such beautiful lake.  ).هيچ كجا رنين درياره زيبايي نديدهام( 

 فاعل    فعل     قيد مكان     
 

    In the forest    are   many  animals.  ).در جنگل، حيوانات فراواني هست( 

 فاعل               فعل      قيد مكان        

هاي دكتري مورد استفاده قرار نگرفته است اين نكتة وارونگي بعد از قيود مكان بسيار مهم است و هنوز زياد در تست

 كنم به آن دقت فراواني داشته باشيد. لذا توصيه مي

 ساز: هاي منفيوارونگي فاعل و فعل بعد از برخي از قيود و عبارت -3

ها جاي بيايند، در عبارتِ بعد از آن در ابتداي جملهآيد، ساااز مالل آنچه در ادامه مياگر بعضااي از كلمات و قيود منفي

 شود:  فاعل و فعل عوض مي

Not,  No,  Never,  Neither,  Nor,  Barely,  Hardly,  Rarely, 

Scarcely,  Only rarely,  Only barely,  Seldom 

 

 به جمًت زير توجه كنيد: 

Hardly ever   does   he   go swimming.  ).خيلي به ندرت به شنا ميرود( 

سازفاعل   فعل      قيد منفي  
 

Not once    did     I    miss a question.  ).حتي يك سؤال را هم از دست ندادم( 

سازفاعل   فعل  قيد منفي  
 

At no time can the woman talk on the telephone.   ).آن زن هرگز نميتواند با تلفن صحبت كند( 
سازقيد منفي  

 گيرد. است، در بخش قيد هم مجددا  مورد اشاره قرار مي بسيار بسيار مهماين نكته از آنجا كه 

 :  Ifوارونگي فعل و فاعل در جمًت شراي بعد از حذف  -4

شود، جاي فعل و فاعل حذف مي ifها اور كه در بحث جمًت شاراي ديديم، در بعضاي از سااختارهاي شراي كه در آن   همان

باشد و حرف ربطي  hadو يا  were, shouldدهد كه فعل كمكي جملة شراي، يكي از افعال گردد. اين اتفاق زماني رخ ميوارونه مي

if يگر: از جمله حذف شده باشد. به عبارت د 

If he had taken, ….       had he taken, …..  

If I were ….       were I …...  

If you should arrive ….       should you arrive ……  

 اي: وارونگي فاعل و فعل در بعضي از ساختارهاي مقايسه -5



شود، اما از آنجا كه اين وارونگي از نوع غيراجباري و اختياري است اي جاي فاعل و فعل عوض ميهاي مقايسهدر بعضي از عبارت

اي صحيح عد از ساختار مقايسهاين مورد از اهميت كمتري برخوردار اسات مالً  در جمًت زير، هر دو صاورت ابيعي و وارونه، ب  

 است: 

We were more prepared than the other people were.  تر از بقيه افراد بوديم.( )ما آماده  

We were more prepared than were the other people.  

ود كه اگر با رنين ساااختارهاي كنيم و هدف اين ببراي اجتناب از سااردرگمي شااما، از اين مورد كه حالت اختياري دارد گذر مي

 رو شديد بدانيد كه اشتباه نيستند. اي روبهوارونه

 

 تعريف صفت :  11نكتة شمارة 
تواند يك صفت يا بيش از يك صفت داشته باشد. كند. اسم ميآن را توصيف مي دهد واي است كه اسم را توضيح ميصفت كلمه

 شود: آيد و در زبان انگليسي قبل از آن استفاده ميدر زبان فارسي صفت بعد از اسم موصوف خود مي
Ali is a good boy.  

 صفت            

This is a green book.  

 صفت               
 

 ترتيب صفات 

ها قرار گرفته است، اما ذكر آن خالي از هاي قبل بسايار پركاربرد بود اخيرا  كمتر مورد توجه اراحان تست اين نكته كه در ساال 

 كنند. ها از ترتيب ثابتي تبعيت ميفايده نيست. اگر يك اسم بيش از رند صفت داشته باشد، اين صفت
 

 + هاي بيانگر كيفيتصفت + هاي بيانگر اندازهصفت + هاي بيانگر سنصفت
حروف 

 تعريف

(old/ young/ 20 years old)  (long/tall/ short,…)  (good/ nice/ bad/ 

ugly,…) 
 (a/ an/ the) 

  + هاي بيانگر شكل صفت + هاي بيانگر رنگصفت + هاي بيانگر وزن صفت          +

(heavy/ light/ 20 Kilograms…)  (blue/ green/ …)  
(round/ circle/ square/ 

…) 
  

   هاي بيانگر مليتصفت + هاي بيانگر جنسصفت + اسم موصوف

  
(wooden/ silk/ 

paper/…) 
 

(Iranian/ French/ Indian 

…) 
  

 

خًصه كرد كه مختصر )كيفيت، اندازه، سن، شكل،  «كاسشرومج»ها را به صاورت كوتاه شاده   توان ترتيب صافت به عبارتي مي

 باشند. به عنوان مالال: رنگ، وزن، مليت و جنس( مي
A nice tall green Indian dress.  
 

 (noun adjectives)هاي اسمي صفت

 گوييم. مالً : تواند در نقش صفت براي اسم ديگر ايفاي نقش كند كه به آن صفت اسمي ميدر برخي موارد اسم هم مي
Ali is a physics student.  

8اسم      2اسم                 



I got my car   license.  

8اسم    2اسم               

It is a  paper   tiger.  

8اسم     2اسم              

 - Sجمع اضافه كرد. در واقع  - Sتوان به آن گردد و نميتوجه داشاته باشايد كه در اين موارد اسم اول در نقش صفت ظاهر مي  

 گردد. جمع فقط به اسم دوم كه همان موصوف باشد اضافه مي

a bus stop    two  bus    stops.  

8اسم    2اسم                                      

 مالكيت بگيرد. مالً  جمله زير غلط است.  S'همچنين اسم اول نبايد 
 It is a paper's tiger.  

 It is a paper tiger.  

 مربوط به نام رشتة علمي را حذف كرد.  Sهاي علمي نبايد هاي مرتبط با علوم و رشتهدر مورد اسم
 He is a mathematics student.  

 He is a mathematic student.  

 انواع صفت 

 هاي برابري الف( صفت

 شود. ساخته مي as … asباشد و با تركيب بيانگر همساني و برابري دو موصوف در يك صفت يا دو صفت براي يك موصوف مي

Ali is as tall as Reza.     ).علي همقد رضا است( 

 صفت       

( در جمله داشااته to beاز قيد هم اسااتفاده كرد البته به شاارط آن كه يك فعل )به جز فعل  as … asتوان بين در اين موارد مي

 كنندة آن فعل باشد: باشيم و قيد توصيف

Ali speaks as fluently as Reza.        ).علي به رواني رضا صحبت ميكند( 

 قيد                     

 هاي تفضيلي )تري( ب( صفت

 شود. ساخته مي  «صفت er + than +»باشد و با تركيب  بيانگر برتري يك موصوف از موصوف ديگر در داشتن يك صفت مي

Ali is taller than Reza.     ).علي بلندتر از رضاست( 

قبل از صفت، ساخت تفضيلي را  moreتفضيلي افزود بلكه به كمك  - erتوان به آن اگر صافت بيش از يك هجا داشته باشد نمي 

 كنيم. بيان مي

Ali is more intelligent than Reza.    تر از رضاست.( )علي باهوش  

 

 هاي عالي )ترين( ج( صفت

ساخته  « + the صفت est +»باشد و با تركيب  بيانگر برتري يك موصوف از بيش از يك موصوف ديگر در داشتن يك صفت مي

 شود. مي

Ali is the tallest student of the class.    آموز كًس است.(  )علي بلندقدترين دانش  

قبل از صفت، ساخت عالي را  the mostعالي افزود بلكه به كمك  - estتوان به آن داشاته باشد نمي اگر صافت بيش از يك هجا  

 كنيم. بيان مي

Ali is the most intelligent student of the class.   جوي كًس است.(  ترين دانش)علي باهوش  

 قاعده دارند. هاي زير حالت بيتوجه داشته باشيد كه صفت



 صفت عالي صفت تفضيلي صفت
good better the best 

bad worse the worst 

many/ much more the most 

هاي تفضيلي بايد از استفاده نكنيد بلكه براي بيان مفهوم شدت در ساخت moreهرگز قبل از يك صافت تفضايلي از   نكتة مهم: 

much  .استفاده كرد 
 Ali is more taller than Reza.  

 Ali is much taller than Reza.  

رود نه توجه داشاته باشايد كه صافت تفضيلي براي بيان مفهوم بيشتر يا كمتر بودن بين دو نفر يا دو ريز به كار مي   نكتة مهم: 

 بيشتر، اگر تعداد افراد يا اشياء بيش از دو باشد بايد از حالت عالي استفاده كرد: 
 I love music, sport and film and I love film more.  

 I love music, sport and film and I love film the most.  

توجه داشاته باشايد كه هرگز يك اسم را در صفتي كه قابل مقايسه با اسم ديگر نيست مقايسه نكنيم مالً  جملة زير   نكتة مهم: 

ايم كه اين يك قياس غلط است ررا كه ما دانش علي را كه يك مفهوم انتزاعي است با خود رضا كه يك انسان است مقايسه كرده

 باشد. نادرست مي
 Ali's knowledge is more than Reza.  

 صورت درست اين جمله به صورت زير است: 
 Ali's knowledge is more than Reza's knowledge / Reza's. 

 اي كه خودش عضوي از آن است مقايسه كرد: يك اسم را نبايد با خودش و يا مجموعهنكتة مهم: 

 Ali is more intelligent than anybody in his class.    تر است.(ز هر دانشجويي در كًس باهوش)علي ا  

 Ali is more intelligent than anybody else in his class.    تر است.( )علي از هر دانشجوي ديگري در كًس باهوش  
 

 (Double comparatives)هاي تفضيلي مضاعف صفت

روند. در اين گونه از جمًت قبل از هر به سااختار زير توجه كنيد، در اين سااختارها دو ساخت تفضيلي در يك جمله به كار مي  

 استفاده كرد.  theها حتما  بايد از حرف تعريف يك از صفت

The more you work, the more you earn.    ).هر ره بيشتر كار كني، بيشتر پول كسب ميكني( 

The less you study, the worse the result may be.      ).هر رقدر كمتر درس بخواني، نتيجه بدتر خواهد شد( 
 

 صفت بعد از افعال حسي

 و مواردي از اين دست بايد از صفت استفاده كنيم:  feel ،taste ،become ،look ،sound ،appearبعد از افعال حسي مانند 

This food tastes delicious.    ).اين غذا خوشمزه است( 

The children feel happy.   ها خوشحال هستند.()بچه  

The weather became cold.    ).هوا سرد شد( 
 

 صفت قبل از مصدر 

كنندة انسان ها، توصيف( استفاده كرد. به اور كلي اين صفتtoتوان بًفاصله از مصدر )شكل با هاي خا، ميبعد از بعضي صفت

 كنند مانند: هاي مربوط به تمايًت يك فرد را بيان ميهاي روحي و صفتها، حالتگونه صفتهستند نه شيء. بيشتر اين
We were sorry to hear.    ).از شنيدن اين موضوع ناراحت شديم( 
 مصدر    صفت               
 I was surprised to see him at the meeting.      ).از ديدن او در جلسه شگفتزده شدم( 



 صفت             

 ها عبارتند از: گونه صفتبعضي ديگر از اين
glad to ashamed to 

happy to ready to 

pleased to eager to 

lucky to willing to 

sad to amazed to 

proud to shocked to  , …  

nice to  

 صفت در مقام اسم

استفاده  theتوان به عنوان اسم به كار برد كه در اين موارد قبل از آنها حرف تعريف و ... را مي poor ،rich ،tallهايي مانند صافت 
 شود: مي

The poors need help.    ).فقرا به كمك احتياج دارند) 
The tall is my brother.   ).آن قد بلند، برادر من است( 
 

 بيان مفهوم رند برابر در زبان انگليسي

كنيم. )سه برابر( و... استفاده مي three times)دو برابر(،  twice)نصف(،  halfاغلب براي بيان مفهوم رند برابر از شمارگاني مانند 
 هاي زير توجه كنيد: به ساختار رنين جمًتي در مالال

Iranians consume three times as much fuel as Americans.   كنند.( ها سوخت مصرف ميها سه برابر آمريكايي)ايراني  

Japanese eat twice as much fish as other people.  خورند.( ها دو برابر ديگر افراد ماهي مي)ژاپني  
We have half books as many as we need.   هايي كه ًزم هست را در اختيار داريم.( كتاب)ما نصف  

 كنيم. استفاده مي muchو اگر غير قابل شمارش باشد از  manyاز  asو  asاگر اسم مورد نظر قابل شمارش باشد بين 
 

 صفت فاعلي و مفعولي

 توان صفت ساخت: از ريشة فعل به دو صورت مي
 گوييم. به صورت قسمت سوم فعل كه به آن صفت مفعولي مي -8
 ناميم. كه آن را صفت فاعلي مي - ingبا اضافه كردن  -2

 شود: مند بودن( به صورت زير صفت ساخته مي)عًقه interestبه عنوان مالال از ريشة فعل 
كننده(  )جالب، جذب  interesting : صفت فاعلي  

interest 

مفعوليصفت   : interested   )جذب شده، مجذوب( 
 

 shockingشااوند مانند شااده ترجمه مي -كننده و صاافت مفعولي با پسااوند  -صاافت فاعلي در زبان فارسااي غالبا  با پسااوند 
 )شوكه شده(.  shockedكننده( و )شوكه

 د: شود. ماننصفت فاعلي اكالرا  براي غيرانسان و صفت مفعولي براي انسان استفاده مي
Ali is shocked because the film is shocking.  

صفت فاعلي             صفت مفعولي      

 شود: هاي فاعلي و مفعولي به صورت زير ساخته ميصورت كوتاه شدة صفت
   The workers who are working here are hard working.  
 
   The workers working here are hard working.  

 صفت فاعلي كوتاه شده             

   The cars which are produced here are very expensive.  
 
   The cars produced here are very expensive.  



شود در نمونة اول كارگران خود فاعل جمله هستند پس جمله از نوع معلوم است، براي كوتاه كردن آن اور كه مشاهده ميهمان
 حذف شوند.  (are)مربواه  to beو هم فعل  (who)هم بايد موصول 

 توجه كنيد اگر يكي از اين دو عنصر حذف نشود جمله نادستوري خواهد بود: 
    The workers who working here …….. .  

 يا The workers are working here ……… .  

ها نيز موصول و ها مفعول جمله هستند پس جمله از نوع مجهول است. براي كوتاه كردن اين گونه از صفتدر مالال دوم ماشاين 

 شوند و اگر يكي حذف شود و ديگري باقي بماند جمله صحيح نيست مالل: فعل ربطي حذف مي
 The cars which produced ……… .  

 يا  The cars are produced ……… .  
 

 (Hyphenated adjectives)دار هاي مركب خط فاصلهصفت

شود جزء نكات مهم مربوط به مبحث صفت استفاده مي hyphenهاي آن از عًمت خط تيره يا هاي مركب كه اكالرا  بين بخشصفت
 ها توجه كنيد: هستند. به عنوان مالال به اين صفت

Ali is a twenty - year - old boy.    ).علي پسري بيست ساله است( 
مورد اين گونه باشاد اما در غالب يك صافت مركب سه بخشي به كار رفته است. در   مي Ali is twenty years oldاين جمله برابر 

گيرد ررا كه اصوً  صفت نه جمع است نه مفرد پس اگر جملة جمع نمي - Sيك از اجزاء صفت ها توجه داشته باشيد كه هيچصفت
 باً را به اين صورت بنويسيم اشتباه خواهد بود: 

 Ali is a twenty - years - old boy.  

 گيرد: جمع نمي Sيك از اجزاء صفت مركب كنيد كه رگونه هيچ اكنون به يك مالال ديگر توجه و به اين نكته دقت
This building is a three - hundred - year - old castle.    ).اين ساختمان يك قلعة سيصد ساله است( 

ر مالال د ممكن اسات اين سؤال پيش بيايد كه اگر بخواهيم اين تركيب را جمع ببنديم رگونه بايد عمل كنيم. ابيعي است مالً  
 كنيم: به اين شكل جمله را تنظيم مي« دو قلعة سيصد ساله»باً اگر بخواهيم بگوييم 

These buildings are two three-hundred-year-old castles.                                     ).اين ساختمانها دو قلعة سيصد ساله هستند( 
 گيرد. ميجمع  - S (castle)يعني فقط اسم دوم 

شويد كه معموً  يك تست از بخش صفت در بخش هاي اخير متوجه ميهاي سالبا مراجعه به بخش انتهاي كتاب و مًحظة تست
 كند. ها اختصا، پيدا ميشود. معموً  اين تست به موضوع صفت فاعلي و مفعولي و صورت كوتاه شدة آنگرامر ارح مي

 
 

 : حروف تعريف11نكته شماره 
رود( هاي شناخته شده اعم از مفرد و جمع به كار مي)حرف تعريف معين كه براي اسم theحروف تعريف زبان انگليسي عبارتند از 

 شوند( مانند: هاي نامعين مفرد استفاده مي)حروف تعريف نامعين كه قبل از اسم a/anو 
The teachers who are teaching in this university are mostly Asian.  

 كنند اكالرا  آسيايي هستند.( )اساتيدي كه در اين دانشگاه تدريس مي

I need a new Iron.    ) .من به يك اتو نياز دارم( 
I need an Iron.  

 شود. شوند استفاده ميشروع مي (a, e, i, o, u))حروف صدادار(  واكههايي كه با قبل از اسم anاور كه به خاار داريد همان

كنند هرگز از حروف تعريف هاي عام كه به يك ابقه از افراد يا اشياء اشاره ميقبل از اسم تة بسيار بسيار مهم:نك

 گيرد: هاي بخش گرامر به ويژه تشخيص خطا مورد سؤال قرار ميشود. اين نكته بارها در تستاستفاده نمي

 Cats can not fly.  كنند.(          هاي پرواز نمي)گربه  
 The cats can not fly.  



هاي زير توجه هاي خا،. همچنين به مالالاي از گربهاي از حيوانات مطرح اساات نه مجموعهها به معناي ابقهدر اين جمله گربه

 كنيد: 

 A banana is yellow.        banana is yellow.                         ).موز زرد است( 

 the fruit is good for you.       fruit is good for you.    ).ميوه براي شما خوب است( 
 

كنيم. استفاده مي theهايي كه در جهان شاناخته شده يعني يكتا و يگانه هستند همواره از حرف تعريف  قبل از اسام       :1نكتة

 ماااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااد  

the moon ،the sun  ... و 

 استفاده نكنيد:  theدر هنگام كاربرد عام يك اسم، هرگز از 

 The gold is a metal       gold is a metal.  
 

 شود: استفاده مي theها از ها، درياها و اقيانوسقبل از اسم آب راه    :  2نكتة
The Caspian sea, the Atlantic ocean, …  
 

 شود. استفاده مي theاگر يك صفت به عنوان اسم و در قالب يك گروه و ابقة اجتماعي به كار برود قبل از آن از      3نكتة

The rich        ابقة ثروتمندان 

The poor                      فقرا 

The film makers   فيلمسازان 
 

 شود: استفاده مي theهاي عالي و اعداد ترتيبي از قبل از صفت:      4مارةنكتة ش
The first, the second, the best, …  

 استفاده نكنيد:  theها، اسم اشخا، و نام كشورها هرگز از هاي سال و شمارة سالقبل از روزهاي هفته، ماه     : 5نكتة شمارة
 The Iran  

 The Sunday 

 The 2010  

استفاده  theالبته در مورد اسام كشاورها ذكر اين نكته ًزم اسات كه قبل از نام كشورهايي كه داراي عبارت تعريف هستند از    

 شود: مي
The Islamic Republic of Iran.  

The United States of America.  

The United Kingdom.  
 

 شود: استفاده مي theهاي رهارگانة جغرافيايي از قبل از جهت      6نكتة شمارة 
The East  The North  

The West  The South 
 

شود مگر آن كه منظور، اعضاء يك استفاده نمي theاور كه گفتيم قبل از اسام افراد و نام خانوادگي آنها از  همان: 7نكتة شامارة 

 خانواده باشد مالل: 

ها()خانواده جكسون   The Jacksons 

 كه در اين موارد هميشه اسم حالت جمع دارد. 

 

 

 باشند كه بايد آنها را به خاار بسپاريد: فهرست زير بخش ديگري از حروف اضافة مهم مي: 8نكتة شمارة
 

1) be a ware of  )(10 )آگاه از in addition to  )به عًوه( 



2) be certain of )(11 )مطمئن از in case of  )در حالت( 

3) be famous for  )(12 )معروف براي in contrast to, with )در تضاد با( 

4) be happy with )(13 )خوشحال از in hopes of  )به اميد( 

5) in favor of )(14 )به نفع، در حمايت in lieu of )به جاي، در عوض( 

6) according to  )(15 )برابق in search of  دنبال()به  

7) as well as اور كه()همان  16) in the face of  )در شُرف( 

8) because of  )(17 )به خاار in terms of  )به واسطة، به دليل( 

9) by means of  )به وسيلة(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


